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Gelders Geologisch Museum  
 

 

Het Gelders Geologisch Museum bevindt zich op een klein stukje lopen vanaf de 

Hoofdstraat. Daar treed je binnen in de wereld van mineralen, fossielen en gesteenten. 

Doelstelling van het Gelders Geologisch Museum is het bewaren, onderhouden en 

tentoonstellen van de collectie mineralen, gesteenten en fossielen voor een breed 

publiek. 

 

 

     Gelders Geologische Museum 

     Parkstraat 32 

     6881 JG Velp 
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Vooraf 
 

 

Het jaar 2021 begon zoals 2020 eindigde, namelijk met gesloten deuren vanwege de 

corona-lockdown. De verplichte sluiting per 14 december 2020 duurde uiteindelijk tot 6 

juni 2021, ruim vijf maanden zonder bezoekers en de bijbehorende inkomsten.  

In juni mochten we een beperkt aantal bezoekers ontvangen, maar vanaf juli was het 

reserveren van een tijdslot niet meer verplicht. Dit was direct al merkbaar in het aantal 

bezoekers. Veel mensen bleven in de zomervakantie in ons eigen land en velen wisten 

ons museum te vinden. Met name dankzij de vele bezoekers in juli en augustus zijn we 

het jaar uiteindelijk toch redelijk goed doorgekomen. Wij willen dan ook alle mensen die 

ons museum in 2021 bezocht hebben, heel hartelijk bedanken. 

 

Voorts gaat onze dank uit naar de vrijwilligers, die zich in dit verslagjaar weer hebben 

ingezet. Hun inzet is onontbeerlijk. 

 

 

Bestuur  

 

Stichting Gelders Geologisch Museum 
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1. Bestuur 
 

In dit bestuursjaar zijn er geen wijzigingen geweest in het bestuur. Het bestuur bestond uit: 

 

de heer C.G.H. Mak  bestuurslid 

mevrouw M.J. van Dijk  secretaris 

de heer R.D. Crommelin  penningmeester 
de heer R.B. v.d. Brul  bestuurslid 
 

 

2. Museumzaken 

 

2.1. Collectie en expositie 
 

Het museum heeft een vaste collectie van mineralen, fossielen en gesteenten. Het streven 

blijft er op gericht het niveau en de uitstraling van de totale collectie te vergroten. Enkele 

stukken die niet meer als collectiewaardig worden beschouwd of die onduidelijk zijn, zijn 

volgens de daarvoor geldende regels opgeruimd. Aan de andere kant is de collectie ook dit 

jaar weer uitgebreid met enkele mooie objecten. 

 

De tijdelijke expositie over Agaten maakte per 15 september plaats voor een nieuwe thema-

expositie over Ammonieten. Deze expositie is samengesteld door Ans Baars en Ineke 

Wouters. Deze laatste is ons helaas op 18 maart 2021 ontvallen. De expositie vertelt ons meer 

over de bouw, leefomgeving en eetgewoontes van ammonieten.  

 

   

2.2. Schenkingen  
 
Het museum ontving dit verslagjaar elf schenkingen. Veel van het gekregen materiaal is niet 

museumwaardig en werd niet opgenomen in de museumcollectie. Maar dat betekent niet dat 

wij er niet blij mee zijn. Want wat geschikt was voor de verkoop kreeg een plekje in de 

museumwinkel of werd apart gelegd voor de jaarlijkse grote verkoopdag.  

Het museum besteedt altijd veel aandacht aan kinderen. Daarom zijn de niet verkoopwaardige 

stukken uit de schenkingen naar de grabbelbak gegaan, waar de kinderen na hun bezoek aan 

het museum twee stukken uit kunnen kiezen. Dit blijkt altijd weer een grote aantrekkingskracht 

op de jongste bezoekers te hebben. 

 

 

2.3. Onderhoud  
 
In dit verslagjaar is alle verlichting in de vitrines beneden en in de werkplaats vervangen door 

ledlampen. Boven was er al ledverlichting. Verder was er klein onderhoud en de noodzakelijke 

brandbeveiligingscontroles. 
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2.4. Activiteiten 
 
De coronapandemie heeft ook in 2021 veel roet in het eten gegooid met betrekking tot onze 

gebruikelijke activiteiten voor bezoekers.  

De vakantie-activiteiten voor de kinderen konden geen doorgang vinden. Evenmin waren er 

lezingen, begeleide wandelingen of workshops voor volwassenen en de Grote Verkoopdag 

ging wederom niet door. Wel hebben we, weliswaar kleinschalig, kinderpartijtjes in het 

museum kunnen houden. 

 

 

2.5. Museumwinkel 

 
De museumwinkel is naast de entreegelden onmisbaar voor de exploitatie van het museum. 

Het verkoopassortiment is afkomstig uit donaties en inkoop bij de groothandel, onder andere 

mineralen, knuffelstenen, standaards, doosjes, posters. 

Vanwege de verplichte corona-sluiting hebben we niet gedraaid zoals in normale jaren, maar 

gelet op deze omstandigheden zijn we tevreden over de verkoopcijfers. En het blijkt dat steeds 

meer mensen uitsluitend voor de winkel komen. 

 

 

2.6. Bibliotheek 
 
Naast onze eigen bibliotheek is de bibliotheek van de Nederlandse Geologische Vereniging 

eveneens in het Gelders Geologisch Museum ondergebracht. De uitleningen worden over het 

algemeen gerealiseerd op de contactdagen van de NGV in Utrecht. Omdat er in 2021 geen 

NGV-themadagen georganiseerd zijn, zijn er dit verslagjaar minder boeken uitgeleend dan in 

andere jaren. 

 

 

3. Interne organisatie  
 

Vrijwilligers 

 

Het museum heeft geen betaalde krachten in dienst, maar is volledig aangewezen op de inzet 

van vrijwilligers. Dit jaar mochten we vier nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Maar ook 

vertrokken vier vrijwilligers. Helaas is één vrijwilligster overleden. Al met al blijft het aantal 

vrijwilligers rond de 30 schommelen. 

  

De vrijwilligers van het museum hebben zichtbare taken, zoals de baliediensten, educatie en 

presentaties. Maar er wordt ook veel achter de schermen gewerkt, zoals collectiebeheer, het 

organiseren van tentoonstellingen, onderhoud, in- en verkoop voor de museumwinkel, 

automatisering, administratieve taken en beleidsuitvoerende taken. Meerdere vrijwilligers 

hebben meerdere taken. De vrijwilligers worden door middel van een wekelijkse nieuwsbrief 

geïnformeerd over allerlei zaken binnen en buiten het museum. 
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Werkgroepen 

 
In 2018 zijn twee werkgroepen in het leven geroepen, de Werkgroep Interne Organisatie en 

Exploitatie en de Werkgroep Educatie en PR. Vanwege personeelsgebrek is de eerst 

genoemde werkgroep niet langer actief. 

 

De Werkgroep Educatie en PR, met als taak de planning en uitvoering van educatie- en overige 

activiteiten en het verzorgen van PR in de meest brede zin van het woord, bestaat nog wel. 

Normaal zet deze werkgroep intensief in op PR. Dit jaar konden echter geen activiteiten voor 

bezoekers en kinderen plaatsvinden. Ook de Grote Verkoopdag ging niet door. Met als gevolg 

dat wij weinig nieuws konden melden in de media. Wel zijn we actief gebleven op de sociale 

media.  

 

Sponsoring en het aantrekking van nieuwe vrijwilligers blijven als speerpunten staan. Door de 

coronamaatregelen is hier niet actief mee kunnen beginnen. 

 

 

4. Vrienden van het Museum 
 

De Vrienden van het Museum krijgen jaarlijks een pas, waarmee zij gratis toegang tot het 

museum hebben. Naast de gratis toegang mogen deze Vrienden kosteloos deelnemen aan 

activiteiten van het museum en zij krijgen korting in de museumwinkel. Het gebruikelijke aantal 

donateurs schommelt rond de vijftien. Helaas zijn bij aanvang van dit verslagjaar een aantal 

donateurs afgehaakt. Gelukkig hebben zich ook enkele nieuwe donateurs gemeld. 

 

Het streven blijft om meer donateurs te werven en om deze Vrienden actiever te gaan 

informeren, bijvoorbeeld middels een speciaal bulletin. Helaas ontbreekt het ons aan 

voldoende vrijwilligers om al onze wensen, waaronder dit plan, te kunnen uitvoeren. 

 

 

5. Bezoekersaantallen 
 

Het museum kende zoals de gehele cultuursector een verplichte coronasluiting van 14 

december 2020 tot 6 juni 2021. Met ingang van 19 december 2021, net vóór de normaal 

drukke Kerstvakantie, moest het museum wederom de deuren sluiten. Desondanks zijn wij 

niet geheel ontevreden over de bezoekersaantallen in dit verslagjaar.  

 

In totaal hebben we 1484 museumbezoekers geturfd in 2021. In 2020 waren dit er 1780, maar 

toen zijn we drie maanden dicht geweest, tegenover bijna zes maanden dit verslagjaar (ter 

vergelijking, in 2019 telden we 2107 museumbezoekers). 

Er waren zes kinderpartijtjes met in totaal 40 kinderen. Ook is er veel geslepen, namelijk 250 

keer. Tel daarbij de deelnemers aan de zes kinderpartijtjes in dit jaar op, dan komen we op 

290 slijpertjes. 

 

Opvallend is hoe goed men de winkel dit jaar wist te vinden. Alleen al voor de winkel zijn er dit 

jaar 288 mensen geweest (in 2020 waren dit er 110). En het bleef over het algemeen niet bij 

kijken, er is veel verkocht.  
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6. Schooleducatie  
 
Het in 2020 met Cultuurbedrijf RIQQ/Erfgoed Gelderland gestarte scholenproject Reizen in de 

Tijd zou dit kalenderjaar daadwerkelijk van start gaan. Maar corona gooide roet in het eten. We 

konden het gehele jaar geen schoolklassen ontvangen. Wel hebben we twee gastlessen op een 

school in Apeldoorn gegeven.  

 

 

7. Financiën 
 

Voor de cijfers wordt verwezen naar het financieel jaarverslag. 

 

 

8. Subsidies 
 

Het museum ontvangt geen structurele subsidies. De inkomsten worden uitsluitend gegenereerd 

uit de entreegelden en de winkelverkoop. Wel ontvingen we dit jaar een drietal geoormerkte 

subsidies.  

 

In maart kreeg het museum van de gemeente Rheden een tegemoetkoming in de kosten die we 

hebben moeten maken om aan de coronamaatregelen te kunnen voldoen en in een deel van de 

vaste lasten tijdens de sluiting. Deze subsidieregeling was speciaal bedoeld als steun in de rug 

voor ondernemingen en organisaties in de culturele sector.  

 

Begin mei ontvingen we een bijdrage van het Prins Bernard Cultuurfonds op grond van een 

speciale subsidieregeling Erfgoedvrijwilligers. Hiermee is een nieuwe laptop voor de database 

fossielen in het fossielendepot aangeschaft. 

 
En voor het derde achtereenvolgende jaar ontvingen we een subsidie in het kader van het 
subsidieproject voor kleine musea van de Provincie Gelderland, waarmee we vier nieuwe 
microscopen voor educatie en onderzoek konden aanschaffen.  
 

 

9. Tot slot 
 
Het bestuur ziet terug op een gebroken jaar. Bijna een half jaar zijn we gesloten geweest 

vanwege corona. Het gehele jaar konden groepsactiviteiten niet doorgaan, wat een behoorlijke 

kostenpost is. Maar positief was dat we met de subsidies van de Provincie Gelderland en het 

Prins Bernardfonds enkele belangrijke zaken van ons wensenlijstje konden wegstrepen. Ook 

de coronatoelage van de gemeente Rheden was erg welkom. 

 

We hopen dat corona in 2022 blijvend beheersbaar wordt en dat we onze bezoekers weer op 

de normale wijze kunnen ontvangen, weer kinder- en school-activiteiten kunnen organiseren, 

alsook activiteiten voor volwassenen. En dat wij ook actief kunnen bezig gaan met andere 

zaken, zoal het werven van nieuwe vrijwilligers en donateurs en met sponsoring.  

 
 

Velp, maart 2022 


